Cestou vůle, z.s. Strakonice
Kde je vůle, tam je i cesta.

Výroční zpráva za rok 2019
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1. Úvod
….. Kdo jsme, co děláme
Jsme nestátní nezisková organizace ve městě Strakonice v
Jihočeském kraji s názvem Cestou vůle, z.s.. Zapsáno ve spolkovém
rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl L,
vložka 3324.
Našimi členy jsou děti, mládež a osoby s mentálním, zdravotním a
kombinovaným handicapem, jejich rodiny a naši přátelé.
Jako spolek vytváříme prostor pro vzájemná setkávání členů, jejich
komunikaci, výměnu zkušeností, hru dětí a pořádání kulturních a jiných
akcí. Snažíme se aktivně trávit čas s našimi dětmi a zároveň
spolupracovat s veřejností i dalšími organizacemi.
Veškerou činnost spolku plánujeme a zajišťujeme ve svém volném
čase, bez nároku na honorář.

….. Cíl, cílová skupina
Základním cílem pro nás zůstává i nadále působit ve městě Strakonice
jako centrum setkávání a útočiště rodin s dětmi s mentálním,
zdravotním či kombinovaným postižením a pomoc s jejich začleněním
do společnosti.
Dosažení námi určených cílů je samozřejmě závislé na výši získaných
finančních prostředků, ale i ty nejdůležitější výsledky činnosti závisí
především na přístupu a iniciativě všech našich členů.
Cílovou skupinou jsou osoby se zdravotním, mentálním a
kombinovaným handicapem bez omezení věku a jejich rodiny.

2. Historie
Cestou vůle bylo zřízeno v roce 2001 při Základní škole speciální
Strakonice s cílem zrealizovat aktivity zahrnující přímou podporu
mentálně hendikepovaných osob.
V průběhu roku 2015 přešlo vedení i veškerá činnost spolku do rukou
rodičů. Největším úspěchem bylo získání ideálního prostoru pro
setkávání - klubovny se zahradou, která se nachází v centru města a
je využívaná během celého roku.

3. Sociální dopad
Setkávání rodičů a dětí, kde si vzájemně rodiče předávají své
zkušenosti, získávají potřebné informace a děti navazují nová
přátelství. Pro tento účel máme od roku 2017 vybudovanou klubovnu.

4. Plánování
Přibližně jednou do měsíce pořádáme společenské akce, výlety,
posezení, přednášky atd. O všech našich aktivitách informujeme na
webových stránkách i facebooku. Zde publikujeme pozvánky,
fotografie a hodnocení akcí.
V roce 2020 bychom rádi uskutečnili … vodoléčbu pro děti a rodiče,
maškarní rej, velikonoční tvoření, pálení čarodějnic, letní posezení
opět spojené s opékáním buřtů, Den dětí, výlet, podzimní a
halloweenské tvoření, mikulášskou nadílku, vánoční posezení pro děti
a jejich rodinné příslušníky a mnoho dalších. Samozřejmostí budou i
setkávání v naší klubovně, která mimo jiné slouží i našim členům pro
oslavy dětí... narozenin, svátků nebo jen tak pro popovídání a hraní.

5. Profil organizace

Jméno

Cestou vůle, z.s.

Sídlo

Lidická 194
38601 Strakonice

Právní statut

Zapsaný spolek

Telefon

+420 604 186 091

E – mail

cestouvulezs@seznam.cz

Webová stránka

www.cestouvule.cz

Facebook

www.facebook.com/cestouvule

IČO

265 43 010

Bankovní spojení

197883838/0600
MONETA Money Bank

Číslo a datum registrace u MV

Čj: VS/1-1/48 174/01-R
v Praze 4. 10. 2001

Statutární zástupce

Výbor spolku

6. Organizační struktura a tým
Strukturu spolku tvoří:
… členská schůze
… výbor spolku jako statutární orgán

Členská schůze – je nejvyšším orgánem spolku. Schází se zpravidla
1x ročně.
Výbor spolku – je výkonný orgán spolku. Volí se členy spolku tajnou
volbou jednou za tři roky. Skládá se ze tří členů. Stanovy spolku
umožňují členům výboru jednat nezávisle na sobě tak, aby jejich
případné jednání mělo co nejvyšší přínos pro spolek.

Výbor spolku v zastoupení:
… členka spolku paní Ivana Račáková
… členka spolku paní Jitka Sosnová
… členka spolku paní Martina Gajdošová

Členy výboru zmocňuje spolek k tomu, aby vystupovali za spolek v
době, kdy členská schůze nezasedá.

Členem spolku se může stát občan České republiky, fyzická osoba bez
omezení věku, která podá písemnou přihlášku a souhlasí s platnými
stanovami a členskými příspěvky spolku Cestou vůle, z.s.. Řádné
členství vzniká schválením přihlášky výborem. Zánik členství viz.
Stanovy spolku.
http://www.cestouvule.cz/upload/docs/stanovy_zs_2018.pdf

7. Činnost organizace
Plavání
Během měsíců ledna, února, března a
dubna měli naši členi možnost využít
nedaleký bazén v Domově Petra Mačkov,
který je pro naše děti naprosto ideální.
Najdeme zde podvodní masážní lůžka,
trysky, chrlič vody, menší tobogán, vířivku.
Jedním z jeho největších předností je bezbariérový přístup a pro
imobilní možnost přepravy do bazénu pomocí pojezdového zařízení.
Bazén se těší velké oblibě a proto budeme s plaváním pokračovat i
během podzimních a zimních měsíců.

Maškarní bál
V pátek 22. února jsme se sešli v hojném počtu a naše řady tentokráte
doplnili sourozenci a také kamarádi našich dětí. Užívali jsme si
soutěže, hudbu, raut, společnou přítomnost a hlavně legraci. Na závěr
akce každý náš člen dostal taštičku s překvapením.

Velikonoce
Sobotní odpoledne 13. dubna se u nás již neslo v duchu Velikonoc.
Společně s dětmi jsme přišli oslavit blížící se svátky jara. Připraveny
byly chutné perníčky a proutky na pletení pomlázek.
Po krátkém přivítání vše vypuklo. Pan J. se pustil do pletení pomlázek
a děti do zdobení perníčků. Všem to krásně odsýpalo od rukou.
Perníčky byly po krátké době všechny nazdobené a většina z nás se
pokusila i o pletení pomlázky. To už sice tak jednoduché nebylo, ale
zvládli jsme to.
Užili jsme opravdu skvělé odpoledne plné zábavy. Než jsme se rozešli
k domovům, každý malý i velký účastník dostal sladký velikonoční
balíček.

Čarodějnický slet mezi kapkami deště

A měli jsme štěstí, opravdu se mezi kapkami deště vyčasilo a náš rej
mohl začít.
Maminky a dorost zasedl k bohatě prostřenému stolu, kde se mimo
jiné podávalo i velmi chutné maso z grilu. Drobotina obsadila různá
odrážedla a kola a pěkně si na nich zadováděla jízdou z kopce do
trávy. Děti mezi sebou dokonce i soutěžily a samozřejmě i podváděly,
přesně tak, jak se sluší a patří na čarodějnický potěr. Poté přišly na
řadu i hry s oblíbenými míči a malování. Dobrá nálada panovala jistě u
všech zúčastněných.

Za své výkony byl každý po
zásluze brzy odměněn!!!
Všichni dostali letecký průkaz na
různé „ dopravní prostředky" a
maminky si navíc odnesly i
čarodějnické certifikáty.

Sexualita a vztahy lidí s postižením

Pan Eisner v sociálních
službách pracuje od
roku 2000. Za tuto dobu
prošel mnoha
organizacemi a pracoval
s různými cílovými
skupinami klientů,
především ale s lidmi s
mentálním nebo
kombinovaným
postižením. Přednáška
byla velkým přínosem.

Sportovně - relaxační den Farmapark Soběhrdy

Cesta uběhla v radostném očekávání, jak takový vyhlášený park
vypadá a co vše v něm zažijeme. Už samotná jízda autobusem je pro
většinu z nás příjemným vytržením ze stereotypu. Jsme zvyklí na
cestování většinou autem, protože naši potomci hromadné dopravní
prostředky nemohou moc využívat.
Už venkovní pohled na park byl úchvatný - krásné stavby a okolní
kopcovitá příroda, hlavně abychom na vše měli dostatek času! A
nakonec času bylo tak akorát. Areál nás ohromil svou velikostí a každý
si našel to své. Krmení zvířat, procházky podél potoků lemovaných
různými atrakcemi, hřiště, neobvyklé trampolíny, lanové centrum,
tubing, klouzačky a tobogány, vnitřní hřiště, relaxační sítě, ohniště.
Očima rodiče mohu zhodnotit celkový dojem. Jedná se o čas strávený
v naprostém klidu a relaxu, bez řvoucí hudby, bez tlačenic, o čas, kde
člověka inspirují skvělé nápady, přírodní materiály a mnohé jiné.
Na závěr jsme se všichni sešli v pořádku a moc spokojení, počasí
navzdory předpovědi nám přálo. Výlet jsme zakončili hromadným
fotem.

Den dětí u nás

Počasí nám přálo a to jistě přispělo k bohaté účasti.
Děti plnily jednoduché úkoly celkem na 4 stanovištích. Mezitím se
podávali různé dobroty, od lízátek, ovoce, slaného a sladkého pečiva,
až po zmrzlinové kornouty. Samozřejmě nesmíme zapomenout i na
opékání buřtů, které děti s nadšením přijaly.
Ve chvílích volna opět zavládla hra s míčem, jízda na kole a různých
odstrkovadlech, hra na schovávanou a mnohé další.
Nálada panovala více jak výborná, jak na
straně dětí, tak i dospěláků.
Za splnění všech úkolů a odevzdání
vyplněné kartičky děti dostaly při odchodu
krásnou odměnu od našich sponzorů.

Vítání prázdnin

Poslední společná akce v tomto školním roce, která se uskutečnila.
Přišli jsme se rozloučit se svými kamarády. Mnoho z nás již brzy vyrazí
za prázdninovým dobrodružstvím a s některými se uvidíme opět až v
září.
Nálada, jak už poslední dobou bývá u našich akcí zvykem, panovala
více jak výborná. Prožili jsme krásných šest hodin zábavy, zahráli si
pingpong, grilovali sýr a kuřecí kousky, dopřáli si ovoce, zeleninu a
výborný nepečený dort.
Nebýt deště, který nás vyhnal....možná bychom vydrželi ještě déle.

První setkání po prázdninách

Sešli jsme se v menším počtu, ale o to víc si ji užili. Bylo připraveno
drobné pohoštění v podobě ovoce, zeleniny, různých pamlsků až po
sýr a buřtíky.
Děti se zabavily u karetních a míčových her, zajezdily na kolech a
odrážedlech, zahrály si pingpong a nebo jen tak lelkovaly na dece.
Rodiče probírali strategii dalších akcí a společně plánovali.
Setkání strašně rychle uběhlo, rozešli jsme se až večer.

Vodoléčba a relaxace

Během podzimních měsíců jsme opět navštěvovali oblíbený bazén.

Halloweenské tvoření

Další super akce, kde se jistě nikdo nenudil. Dlabaly se totiž nejen
dýně, ale i dobroty, které maminky přinesly.
Děti tvořily zápichy, povídalo se, hrálo, odpočívalo, jak už bývá na
našich akcích zvykem.
Každý z nás popustil uzdu své fantazii a výsledky stály opravdu za to!

Podzimní tvoření

Pomalu jsme se začali připravovat na ty nejkrásnější svátky v roce.
Maminky zajistily drobné pohoštění a tak se nám skvěle pracovalo. S
výsledkem jsme moc spokojeni....

Mikulášská nadílka

Mikulášská nadílka je již dávno za námi a kupodivu ani tentokrát si čert
nikoho neodnesl. Všichni si to jen skvěle užívali.
Takže se naše pekelná parta zase bude jen těšit na příští rok ... a
zatím na viděnou ...

Vánoční posezení v klubovně

Čas letí jako bláznivý ... jak zpíval Karel Gott a měl pravdu. Než jsme
se nadáli, byly zde Vánoce.
Na jednu stranu tolik proklínané kvůli chaosu a stresu, aby vše dobře
dopadlo a na druhou stranu milované a očekávané.
Nastala doba zklidnění, rozjímání a dobročinnosti.
Nám se povedlo takové klidné předvánoční odpoledne prožít a není na
škodu připomenout si jeden Dalajlámův citát:
" Existují jen dva dny v roce, kdy nemůžeme dělat vůbec nic. Jedním je
včerejšek a druhým zítřek. Proto je dnešek tím správným dnem, kdy
má člověk milovat, konat a žít."

Krásný a pravdivý citát, se kterým se s vámi rozloučíme. Děkujeme
vám všem za přízeň věnovanou našemu spolku a věříme, že nám ji
zachováte i do budoucna. Přejeme vám do roku 2020 jen to dobré ....

Dvoukolo pro hendikepované

Na podzim se nám ozval pan Řanda z MěKS Strakonice s informací,
že přivezl z firmy LOPED dvoukolo s elektrickým pohonem, které pro
náš spolek město pořídilo. Po krátké instruktáži jsme dohodli způsob
půjčování a servisu.
Protože panovalo v tu dobu teplé počasí, jeden tatínek se rozhodl se
synem kolo vyzkoušet. Jízda je krásně snadná, i když zvláště při
zatáčení si musí člověk zvyknout na to, že je kolo širší než je obvyklé.
Pro člověka s hendikepem je to skvělá možnost užít si poprvé
cyklistiku, poznat, co je to vítr ve vlasech.
A aby toho nebylo málo, přivezlo se brzy i kolo druhé. Takže na výlet
mohou vyrazit dvě rodiny, dva kamarádi...Těšíme se na jaro, až kola
osedláme a vydáme se na nově vybudované cyklostezky.
Součástí výbavy jsou i prostorné zadní koše vhodné třeba na piknikový
náklad, deky, apod.

Vážíme si přístupu vedení města Strakonice, že myslí i na rodiny, jako
jsou ty naše a moc děkujeme za hodnotnou a užitečnou pomůcku, za
možnost trávit volný čas oblíbeným sportem!

8. Granty, projekty

Program „Podpora dětí hendikepovaných mentálně, fyzicky či
prostředím, ve kterém vyrůstají“
č. Grant Děti 166/001/2019 – peněžní dar 28 023 Kč.
Výše uvedený dar je poskytnut na náklady na nájem a
provoz pronajatých prostor - klubovna rodin s dětmi se
zdravotním a mentálním hendikepem.

Název DP: Podpora práce s dětmi a mládeží (mimo oblast sportu)
Opatření č. 4 - Aktivity pro děti a mládež se zdravotním
postižením.
Reg. č. 415-04-003/19 – dotace 10 000 Kč
projekt: Sportovně-relaxační den Farmapark Soběhrdy

9. Sponzoři, dárci

Město Strakonice – věnovalo spolku dvě dvoukola s
elektrickým pohonem od firmy Loped.

Moira CZ, a.s. Strakonice – věcné dary na organizaci akce
„ Maškarní bál “ - 20 018,02 Kč

Vertiv Czech Republic s.r.o. – finanční dar – 3 000 Kč

SOS Šumavsko – finanční podpora projektu „ Sexualita a vztahy lidí
s postižením “ - 4 000 Kč

Albert Česká republika s.r.o. - věcné dary na organizaci akce
„ Mikulášská nadílka “

Kaufland Strakonice – věcné dary na organizaci akce „ Vánoční
posezení “

Nivea – věcné dary na organizaci akce „ Den dětí “

DĚKUJEME VÁM

10. Finance
Za vedení účetnictví odpovídá paní Gajdošová.
Roční uzávěrku a daňová přiznání zpracovává paní Podhorská externě.

Finanční zpráva spolku Cestou vůle, z.s. pro rok 2019

Výdaje:
akce pro děti ….............................................................................................. 18 343,60
vodoléčba a relaxace ….................................................................................. 7 720,nájem klubovna …........................................................................................... 4 823,energie klubovna …....................................................................................... 23 200,zájezd Farmapark Soběhrdy ......................................................................... 12 746,klubovna – zařízení, opravy …......................................................................... 6 332,právní služby …............................................................................................... 5 481,30
kancelářský materiál ....................................................................................... 4 875,sociální sítě ..................................................................................................... 3 869,45
laminovací stroj + folie …................................................................................. 1 099,poštovné …..................................................................................................... 1 003,doplatek silniční daně …..................................................................................... 600,ostatní výdaje …................................................................................................. 750,-

Příjmy:
Nadace Agrofert, grant …............................................................................... 28 023,Jihočeský kraj, dotace ….................................…........................................... 10 000,Vertiv Czech Republic s.r.o. …......................................................................... 3 000,-

členské příspěvky …........................................................................................ 2 800,prodej schodolezu ….......................... …...................................................... 12 000,pokladna …...............….................................................................................. 20 842,20
vrácení energií …............................................................................................ 7 963,účet spolku, úroky …........................................................................................... 860,05
ostatní dárci …..................................................................................................... 800,-

Hospodářský výsledek za rok 2019 ......................................... - 4 554,10 Kč
Deficit byl pokryt z finančních prostředků uložených na účtu spolku.

4. 2. 2020 Strakonice

Text a grafická úprava:
Martina Gajdošová
Jitka Sosnová

